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1. IDENTIFICACIÓ 
 

Nom de l’entitat: Universitat Progressista d’Estiu de Catalunya (UPEC) 
NIF: G-63725493 
Naturalesa: Associació 
Núm. de Registre d’entitats: 30190 
Direcció General i del programa: Judith Calabria / Luis Juberías 
Telèfon: 663 062 804 
Horari habitual atenció: 10:00-14:00 // 16:00-20.00 
 
Nom del Projecte: Jornades per la Universitat Progressista d’Estiu de Catalunya 
2008. 
Dates de realització: 6-10 Juliol 2009. 
Lloc: Barcelona. 
Les activitats formatives es van dur a terme a la Facultat de Geografia i Història de la 
Universitat de Barcelona, i les activitats culturals es van desenvolupar en diferents espais 
segons la seva tipologia: Pati Manning i Ateneu Barcelonès.  
Les inscripcions es van realitzar mitjançant la web: www.upec.cat 
 

2. ANTECEDENTS 
 
Sorgeix d’un grup de persones clarament compromeses amb les polítiques d’esquerres i 
representatives de la pluralitat dins del progressisme, vinculades als àmbits social, 
intel�lectual, polític o acadèmic. Van constituir l’11 de novembre de 2004 l’associació 19 de 
Juliol promotora d’una universitat: Europea, Laica i Progressista. En aquest sentit es van crear les 
bases per a constituir l’any 2005 la Universitat Progressista d’Estiu de Catalunya (la UPEC). 
 
Aquesta iniciativa sorgeix de la necessitat d’omplir un buit pel que fa als escenaris de debat 
plurals dels sectors progressistes a Catalunya. Pretén ser un gran espai de trobada, reflexió i 
estudi dels temes que preocupen als sectors socials democràtics i d'esquerres, que reuneixi 
alumnes de Catalunya i d’altres territoris juntament amb intel�lectuals, científics, artistes, 
líders associatius, sindicals i polítics. 
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3. DESCRIPCIÓ 
 
El projecte de la UPEC en la seva cinquena edició va pretendre fer un altre pas endavant per 
a consolidar-se com a referent de la formació i el debat, des de les esquerres, localitzat 
temporalment en els mesos d’estiu. Per aquest any es va optar per discutir sobre les 
repercussions de la crisi des de l’àmbit internacional, europeu, estatal i català. Amb el lema 
“Més enllà de la crisi”, es van organitzar taules rodones i debats específics amb la següent 
estructura: 
 
a. Crisi al món, anàlisi 
b. Catalunya en crisi 
c. Propostes a la crisi 
d. Solucions a la crisi 

 

4. RECURSOS HUMANS 

Consell rector 

El Consell Rector és l’òrgan responsable dels continguts de la UPEC. Les 
persones que el composen ho fan a títol personal i no com a representants 
institucionals. Està format per: 
 
Rector Emèrit:     Vicenç Navarro                      Rector:  Jordi Serrano 
 
Consellers: 

• Josep Mª Álvarez 

• Eudald Carbonell 

• Mercè Civit 

• Joan Coscubiela 

• Jordi Dauder 

• Josep Fontana 

• Marina Geli 

• Josep Huguet 

• Paco Ibáñez 

• José Luís López Bulla 

• Enric Majó 

• Lluís Martí Bielsa 

• Imma Mayol 

• Raimon Obiols 

• Carme Porta 

• Enric Pubill 

• Rosa Regàs 

• Marina Rossell 

• Maria Salvo 

• Celestino Sánchez 

• José Saramago 

• Marina Subirats 
 
Secretari:  Oriol Illa 
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Junta directiva 

 
La Junta Directiva  és l’òrgan promotor i organitzatiu, encarregat dels aspectes operatius i 
logístics. Està formada per:  
 
President 

Jordi Serrano 

 

Vicepresidència 

Albert Aixalà 

Jordi Vilardell 

Oriol Illa 

Joffre Villanueva 

Ester Boixadera 

 

Vocals 

Laura Pelai i Bargalló 

Pere Aragonès 

Xavier Domènech  

Francesc Trillas 

 

Secretari 

Luis Juberías 

 

Tresorer 

Ricard Fernández 
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Consell Social 
Grup de suport format per associacions i organitzacions progressistes i fundacions 
d’esquerres. 
 

• Comissions Obreres - CCOO 
• Unió General de Treballadors - UGT 
• Fundació Josep Irla 
• Fundació l'Alternativa 
• Fundació Nous Horitzons 
• Fundació Rafael Campalans 
 
• Acció Escolta de Catalunya 
• Acció Jove - Joves de CCOO 
• Associació Catalana per la Pau 
• Avalot 
• Casals de Joves de Catalunya 
• Cooperacció 
• Entorn SCCL 
• Escola Lliure El Sol 
• ESPLAC - Esplais Catalans 
• Fundació Catalunya Segle XXI 
• Fundació Ferrer i Guàrdia 
• Fundació Pere Ardiaca 
• Fundació Terra 
• SOS Racisme 
 
• Associació de Joves Estudiants de Catalunya - AJEC 
• Associació d'Estudiants Progressistes - AEP 
• Ateneus Laics 
• Col�lectius de Joves Comunistes - CJC-Joventut Comunista 
• Estudiants en acció 
• Fundació Cipriano García 
• Fundació Josep Comaposada 
• Joventut Socialista de Catalunya 
• Joves d'Esquerra Verda – JEV 
• Món-3 
 
• Associació Catalana d’Investigacions marxistes 
• Càtedra UNESCO de Sostenibilitat de la UPC 
• Coordinadora per a la Memòria Històrica i Democràtica de Catalunya 
• Centre de Recerca Econòmica i Social de Catalunya 
• Sin Permiso 
• Suburbe-Associació Cultural Estenent el desastre 
• DeBarris sccl 
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Equip Tècnic 

 
Direcció:  

Judith Calabria i Luis Juberías 
 

Projectes i Gestió Cultural 
 Cristina Comelles 
 
Disseny i màrqueting 

Xavier Badenes 
 
Comunicació, RRPP i Publicitat 

Belén Carmona 
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5. PROGRAMA UPEC 2009 
 
 
Dilluns, 6 de juliol �  INAUGURACIÓ UPEC 2009 

  

A les 18 hores 

Parlaments 

Jordi Serrano, Rector de la UPEC; Dídac Ramírez, Rector de la UB,  Carme Garcia, 

Diputada d’Educació de la Diputació de Barcelona, i Carles Martí, Primer Tinent d’alcalde 

de l’Ajuntament de Barcelona. 

  

A les 18.45 hores 

Conferència inaugural 

Què se n’ha fet de la Il�lustració? 

  

Amb Jean Bricmont, físic de la Universitat de Joviana i coautor d’Impostures intel�lectuals. 

Presenta Antoni Domènech, catedràtic de Filosofia Moral de la UB. Editor de la revista 

SinPermiso. 

 

A les 20.30 hores 

Mos i copa de cava 

Concert acústic de Lídia Pujol 

Els amants de Lilith 

Pati Manning  
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Dimarts, 7 de juliol �  CRISI AL MÓN, ANÀLISI 

  

A les 9.30 hores 

Crisi i canvis en la geopolítica mundial  

Amb Jordi Vaquer, Director de la Fundació CIDOB, i Carlos Taibo, professor de Ciència 

Política i de l’Administració a la Universitat Autònoma de Madrid.  

Modera: Oriol Illa, Membre de la JD de la UPEC 

 

A les 12.00 hores 

Crisi de les memòries europees 

Amb Filippo Focardi, professor d’Història de la Università di Padova; Manuel Loff, 

professor d’Història de la Universidade do Porto, i Xavier Domènech, professor 

d’Història de la UAB. 

Modera: Jordi Guixé,  historiador i Cap de Projectes del Memorial Democràtic 

   

A les 16.30 hores 

Excessos neoliberals o canvi de paradigma? 

Amb Joaquim Novella, catedràtic de Ciències Econòmiques de la UB; Michael R. Krätke, 

Director d’Estudis Superiors de la Universitat de Lancaster i investigador de l’Institut 

Internacional d’Història Social d’Amsterdam i Muriel Casals, professora d’Economia de la 

UAB. 

 Modera: Albert Aixalà, membre de la JD de la UPEC 

 

A les 18.45 hores 

Artistes i política 

Amb Lídia Pujol, cantautora; Enric Majó, actor, i Manel Barceló, actor, director i autor 

teatral. 

Modera: Luis Juberías, membre de la JD de la UPEC 
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A les 20.30 hores 

Espectacle de Circ amb la Cia. Circ Los 2Play 

Comeback 

Pati Manning  

   

Dimecres, 8 de juliol �  CATALUNYA EN CRISI 

  

A les 9.30 hores 

Efectes socials de la crisi i l’atur 

Amb Inma Cortès, metgessa – coordinadora de Salut Laboral de Barcelona; Natàlia 

Rosetti, doctora en Ciències Polítiques per la UAB i investigadora de l’Institut de Govern i 

de Politiques Públiques (IGOP), i Matthew Tree, escriptor. 

 Modera: Francesc Freixa, Consultor en temes de cooperació 

 

A les 12.00 hores 

Davant la incertesa: ètica civil republicana 

Amb David Casassas, doctor en Sociologia i professor de la UB; Florence Gauthier, 

catedràtica d’Història de la Revolució Francesa a la Universitat Paris VII, i Pere Gabriel, 

catedràtic d’Història Contemporània de la UAB. 

 Modera: Javi López, Membre de la JD de la UPEC 

 

A les 16.30 hores 

Estalvi energètic, sobirania alimentària i dret a l’habitatge 

Amb Marcel Coderch, Secretari de l’Associació per a l’Estudi dels Recursos Energètics i 

vicepresident de la Comissió del Mercat de les Telecomunicacions; Joan Caball, 

Coordinador Nacional d’Unió de Pagesos; Ricard Fernández, economista i exdirector 

General d’Habitatge de la Generalitat de Catalunya (2004 – 2006), i Gustavo Duch, 

exdirector de Veterinaris Sense Fronteres i expert en alimentació i sobirania alimentària. 
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 Modera: Josep Mª Romero, Membre de la JD de la UPEC 

 

A les 18.45 hores 

Artistes i política 

Amb Yacine Belahcene, músic i cantant del grup Nour; Big Mama, cantant de blues i 

swing, i Gerard Quintana, lletrista i cantant. 

Modera: Carme Colomina, Periodista 

 

A les 20.30 hores 

Recital poètic “En el Tròpic: Gerard Quintana i David Castillo” 

Pati Manning  

  

Dijous, 9 de juliol �  PROPOSTES A LA CRISI 

  

A les 9.30 hores 

El sindicalisme confederal vers la crisi: propostes de futur 

Amb Joan Carles Gallego, Secretari General de CCOO de Catalunya, i Josep Maria 

Àlvarez, Secretari General d’UGT a Catalunya. 

Modera: Isabel Ribas, Membre de la UPEC 

 

A les 12.00 hores 

Els biaixos ideològics dels mitjans de comunicació a Catalunya 

Amb Antonio Franco, excirector d’El Periódico de Catalunya; Jaume Roures, Director 

general i soci de Mediapro, i Ferran Espada, Director d’El Punt Barcelona. 

Modera: Vicenç Navarro, Rector emèrit de la UPEC 

 

A les 16.30 hores 

Quin canvi de model productiu cal? 
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Amb Gustavo Búster, analista polític, membre del Consell Editorial de Sin Permiso; Jordi 

Cañas, exdirector General de Polítiques Ambientals del Departament de Medi Ambient de 

la Generalitat de Catalunya, i Marcel Prunera, Director General de Promoció Econòmica 

de la Generalitat de Catalunya. 

Modera: David Miró, Delegat del Diari Público a Catalunya 

   

A les 18.45 hores 

Artistes i política 

Amb Cesk Freixas, cantautor amb projecte politicomusical, i Jordi Dauder, actor, director 

de doblatge i escriptor. 

Modera: Àngel Casas, Director de Barcelona Televisió 

 

A les  21 hores 

Cia. Teatre Planeta Impro 

Impro-fighters a l’Ateneu Barcelonès 

Ateneu Barcelonès 

 

 Divendres, 10 de juliol �  SOLUCIONS A LA CRISI 

  

A les 9.30 hores 

Empreses i sectors en crisi. La veu dels treballadors i treballadores   

Amb Maribel Navarro, membre de CCOO i del Comitè d’Empresa de Frigo; Raúl López, 

membre de CCOO i del Comitè d’Empresa de Nissan; Òscar López, treballador d’El Corte 

Inglés i secretari general de la Federació de Comerç de la UGT; Matías Carnero, membre 

d’UGT i del Comitè d’Empresa de SEAT. 

Modera: Pere Aragonès, Membre de la JD de la UPEC 
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A les 12.00 hores 

Sortides / alternatives a la crisi 

Amb Antoni Domènech, catedràtic de Filosofia Moral a la UB i editor de la revista Sin 

Permiso; Carles Navales, Director de la revista La Factoría, i Juan Torres, catedràtic 

d’Economia Aplicada a la Universidad de Málaga. 

 Presenta: Jordi Vilardell, Membre de la JD de la UPEC 

 

A les 16.30 hores 

Projecció de l’entrevista – documental a Michel Onfray 

Entrevistat per Sébastien Bauer, Director de l'Alliance Française de Sabadell. 

  

A les 18.00 hores 

Conferència de cloenda 

Xosé Manuel Beiras, polític i economista gallec. 

 Presenta Joan Puigcercós, President d'ERC. 

  

A les 18.45 hores 

Entrega de premis i parlaments 

Jordi Serrano, Rector de la UPEC, i Josep Lluís Carod – Rovira, Vicepresident de la 

Generalitat de Catalunya. Entrega dels premis per Laura Pelay i Ester Boixadera en nom de la 

JD de la UPEC: Premi UPEC 2009 al Comitè d’Empresa de Nylstar - Per liderar la 

lluita per fer possible la viabilitat de l’empresa / Premi UPEC 2009 al Centre d’Anàlisi i 

Programes Sanitaris (CAPS) - Per la llarga trajectòria i compromís amb la salut de les 

dones. 

 

A les 20.30 hores 

Mos i copa de cava 

Banda de carrer Always Drinking 

Marching Band amb La calle es nuestra. Pati Manning 



 
 
 

 
 

Associació UPEC – Universitat Progressista d’Estiu de Catalunya 
Av. Portal de l’àngel 42, 2n A 08002 Barcelona –  NIF: G- 63725493 

info@upec.cat  – 663 062 804 / 637 799 029 
www.upec.cat 

6. MEMÒRIA D’ACTIVITATS 
 

DIA 6- INAUGURACIÓ 
DIA 7- CRISI AL MÓN, ANÀLISI 
DIA 8- CATALUNYA EN CRISI 
DIA 9- PROPOSTES A LA CRISI 
DIA 10 – SOLUCIONS A LA CRISI 
CLOENDA DE L'EDICIÓ UPEC 2009 

 
  
  

 

Dia 6 de juliol – INAUGURACIÓ UPEC 2009 

 
Amb més de 400 inscrits, va obrir les portes la UPEC a la Facultat de Geografia i Història de 

la UB (Montalegre, 6). Fins el divendres, escriptors, economistes, sociòlegs, metges, obrers, 

periodistes i sindicalistes reflexionarien en debats i taules rodones al voltant de la crisi i 

proposarien sortides a les problemàtiques que afecten els ciutadans des d’una perspectiva 

d’esquerres. El títol genèric: Més enllà de la crisi. 

 

La Universitat Progressista d’Estiu de Catalunya (UPEC) és l'hereva de les universitats per a 

obrers que van existir a Catalunya entre els anys 1936 i 1939. Així, almenys, s’hi va referir 

aquesta tarda  el rector de Barcelona (UB), Dídac Ramírez, en la sessió inaugural de la 

cinquena edició de la universitat d’estiu de les esquerres catalanes.  La bona relació entre les 

dues institucions es concretarà en un programa d’activitats que es desenvoluparan al llarg de 

tot l’any i que tindrà continuïtat. 

 A més, la inauguració va comptar amb la presència del primer tinent d’alcalde de Barcelona, 

Carles Martí; la diputada de l’Àrea d’Educació de Barcelona, Carme Garcia, i el rector de, 

Jordi Serrano.  

 Martí va reconèixer que la crisi colpejava fort a Barcelona, però va defensar les polítiques 
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que l’Ajuntament està fent per intentar reduir les seves conseqüències entre els ciutadans. El 

tinent d’alcalde va assegurar que el consistori treballa per pal�liar els seus efectes en les 

persones i les famílies amb més polítiques socials i en fórmules, com l’economia del 

coneixement i la recerca biomèdica, que garanteixin l’activitat econòmica.  

Jordi Serrano va destacar la UPEC com a instrument de debat de les esquerres i va apuntar 

que és necessària una política progressista seriosa i responsable que permeti sortir de la crisi 

i evitar, d’aquesta manera,  la tornada de l’extrema dreta i les convulsions socials. Jordi 

Serrano va criticar amb duresa les polítiques d’acomiadaments de les grans empreses, els 

astronòmics  sous de molts dels seus directius i dels bancs.   

La conferència inaugural, titulada Què se n’ha fet de la Il�lustració? va córrer a càrrec del 

físic de la Universitat de Lovaina, Jean Bricmont. El coautor del llibre Impostures intel�lectuals 

va fer una crítica molt ferotge a la postmodernitat i al llenguatge de la irracionalitat aplicat a 

la política i la ciència, entre d’altres aspectes. Bricmont va parlar davant d’un auditori de ple 

de gom a gom.   

 

Dia 7 de juliol – CRISI AL MÓN, ANÀLISI 

 
 
El professor de Ciència Política i de l’Administració de la Universitat Autònoma de Madrid 

(UAM), Carlos Taibo,  va dir que la crisi que estem patint posarà sobre la taula “la corrosió 

interna del capitalisme”. Taibo, molt crític amb les polítiques neoliberals, participava en un 

debat titulat Crisi i canvis en la geopolítica mundial juntament amb el director de la 

Fundació CIDOB, Jordi Vaquer. Taibo va afegir que ens trobem davant d’una fallida del 

capitalisme sense més, i no solament del capitalisme sense regular.   

  

En la seva exposició, seguida per més de 200 persones, el professor universitari va assenyalar 

també que l’arribada de Barack Obama a la presidència dels Estats Units era una notícia més 
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positiva que si hagués continuat Georges Bush, però es va mostrar molt escèptic sobre les 

expectatives creades entorn a Obama i va dir que s'ha d'anar amb compte a l’hora de fer 

valoracions. Taibo considerà que el fet que el programa electoral d’Obama inclogués rebaixes 

fiscals per aquelles persones amb guanys superiors als 250.000 dollars no convidava a 

l’optimisme. “Si això ho proposava el candidat progressista no sé que va presentar MacCain”. 

I hi va afegir que el va preocupar força que en el debat electoral televisat entre els dos 

candidats no es va mencionar ni a Àfrica ni el problema de la fam.     

  

Tampoc Rodríguez Zapatero es va salvar de les crítiques de Taibo. El conferenciant va atacar 

la política d'infraestructures de transport del govern d’Espanya i es va preguntar qui les podrà 

utilitzar quan d’aquí uns anys el litre de la benzina costi sis o set euros. Al final, Taibo també 

va posar en dubte les ajudes per comprar un cotxe, un dels elements menys sostenibles. 

 

La xerrada de Taibo va donar per a molt. L’autor del llibre La Unión Soviética de Gorvachov va 

afegir que “vivim un planeta amb limitacions i sembla que no en siguem conscients” i va 

proposar com a mesura urgent a prendre per millorar la situació actual als països 

desenvolupats “un decreixement de la producció i el consum”. Taibo va criticar que cap dels 

països emergents que podrien qüestionar l’hegemonia dels Estats Units planteja un model 

internacional de capitalisme diferent.  

  

Per altra part, el director de la Fundació  CIDOB, Jordi Vaquer va apuntar que anem cap a un 

món “multipolar” encara que va posar en dubte que aquesta crisi acabi amb l’hegemonia dels 

Estats Units. Vaquer va afegir que la crisi no solament és financera si no de models que s’han 

esgotat.  El director del CIDOB es va mostrar molt crític amb “la inseguretat” amb què els  

Estats Units ha sotmès a molts països i va dir que no podia continuar en aquesta línia. 

  

A continuació va tenir lloc una taula rodona Crisi de les memòries europees en la qual va 

intervenir el professor d’Història de la Universitat de Padova, Filippo Focardi; el professor 

d’Història de la Universitat de Porto, Manuel  Loff, i el professor d’Història de la UAB, Xavier 
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Domènech. Focardi va fer una revisió històrica sobre la recuperació de la memòria a Itàlia, 

Loff es va referir al cas de Portugal i Domènech, per la seva part, va exposar la situació a 

Espanya i a Catalunya. Domènech va dir que la recuperació de la memòria és un debat obert 

en el qual encara es viuen conflictes, mentre que Loff va subratllar les moltes estratègies 

polítiques existents al voltant de la memòria. Aquest problema no afecta solament a Espanya, 

sinó a tot el món, van recalcar  tots tres. La batalla de la memòria és central per a la 

refundació de l’esquerra, donat que sense referents ni memòria no hi ha futur. Xavier 

Domènech va recordar que a Catalunya hi ha prop de 35.000 persones vives que van patir 

l’experiència directa de les presons franquistes. 

    

A la tarda es va encetar amb la taula rodona Crisi: excessos neoliberals o canvis de 

paradigma?  El director de l’Institut d’Estudis Superiors de Lancaster, Michael R. Krätke va 

explicar que és important no tan sols sortir de la crisi, si no pensar que aquestes es 

repeteixen i que és important anticipar-s’hi. Kratke ha plantejat diferents sortides, des de la 

liberal light a l’ecosocialista sense oblidar la socialdemòcrata. El professor creu que cada país 

adoptarà el seu model. Creu que els EUA optaran per un liberalisme light i Europa, en canvi, 

per la socialdemocràcia.  

  

A la mateixa trobada els professors universitaris Joaquim Novella i Muriel Casals van afirmar 

que el decreixement  pot ajudar a superar la crisi. Aquesta idea ja l’havia defensat al matí el 

professor de Ciència Política i de l’Administració de la Universitat Autònoma de Madrid 

(UAM), Carlos Taibo.  A més Casals afirmà la necessitat de replantejar el capitalisme.  

 

A continuació s'obre un nou espai que tindrà continuïtat dimecres i dijous. Artistes i política 

vol donar veu a aquest col�lectiu i escoltar el que tenen a dir del món que els envolta. Parlen 

els actors Manel Barceló i Enric Majó i la cantautora Lídia Pujol per parlar de la seva professió 

i la crisi. 
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Barceló  va dir que “els patrons finals dels artistes són els polítics”. “Ells són –va subratllar— 

els qui decideixen quins són els espectacles que s’han de subvencionar i si, per exemple, es 

construeix un teatre nacional”.  El també dibuixant de la revista El Jueves va recordar que 

moltes vegades la distància entre uns i altres “és enorme”,  afegint que a Catalunya més que 

parlar d’indústries culturals s’ha de parlar d’artesania cultural. 

  

Enric Majó  va dir que s'estan vivint uns moments en els quals s’imposa la cultura de “usar y 

tirar” i això, creu,  “no ens ajuda gens”. “Estem fent el teatre per a nosaltres mateixos. Cada 

cop es limita més el circuit i es redueix als entesos i als iniciats”. Segons l’actor s’està fent un 

teatre “cada cop més confortable”. L’actor va evocar el teatre que es feia a la dictadura, des 

de la dura experiència que suposava la censura a les condicions infrahumanes de les sales, 

“plenes de pols i rates”. 

  

Els artistes van parlar també de la política a nivell general i de la crisi. Barceló és de l’opinió 

que quan l’esquerra arriba al poder vol agradar a la dreta o al centre. “El poder és 

conservador de mena”. Respecte a la crisi, l’autor teatral va apuntar que la solució no pot 

venir de la ideologia que l’ha creada, si no des de “solucions imaginatives i socials”. Per a 

Barceló cal estar alerta perquè el feixisme aprofita la crisi per créixer. 

  

La cantautora Lídia Pujol considera que la crisi ha comportat problemes econòmics entre els 

artistes. “Els polítics aprofiten aquesta situació per retallar. Diuen que la cultura no és de 

primer ordre. Si tingués un polític davant li diria que la cultura té un gran poder”. Pujol creu 

que “menjar de la cultura és complicat”, al menys a casa nostra. 

  

La trobada va donar per a molt, inclús per posar sobre la taula els “nyaps” d’algunes 

infraestructures teatrals de Catalunya. “La Sala Gran del TNC és sorda. Té molts problemes. 

He vist a molts actors pregonar un text perquè no se’l sent”, ha criticat Barceló. L’actor 

també ha recordat la terrible experiència que va viure l’estiu del 2007 quan la revista El Jueves 
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va ser literalment “segrestada” per publicar una portada on es veia un dibuix dels Prínceps 

d’Astúries fornicant. “Va ser molt fort”.  

 

Dia 8 de juliol – CATALUNYA EN CRISI 

 

La tercera jornada de la Universitat Progressista d’Estiu de Catalunya (UPEC) va començar  

amb una taula rodona sobre Els efectes socials de la crisi i l’atur en la qual van participar la 

metgessa i coordinadora de la Unitat de Salut Laboral de Barcelona, Imma Cortès; la doctora 

en Ciències Polítiques per la UAB i investigadora de l’IGOP, Natàlia Rosetti, i l’escriptor, 

Matthew Tree. 

 

La  crisi tindria efectes molt perjudicials per a la salut. Les persones en atur o de classes 

menys benestants són dos dels grups amb més probabilitats de patir alguna malaltia, 

principalment mental, derivada de la falta de feina o de la inseguretat, entre altres pors. 

La metgessa va explicar que l’atur és més freqüent entre les dones, les joves,  les classes 

socials menys benestants i els treballadors menys qualificats (sobretot homes). Una menció 

especial mereixen el 18% d’immigrants que provenen de Països en Desenvolupament  que 

treballen a Barcelona. Segons Cortès, la majoria té moltes dificultats per trobar una feina 

qualificada, pateixen inestabilitat i més riscos laborals i tenen salaris més baixos.  

 Entre els diferents exemples de malalties derivades de la crisi, Cortès va citar els problemes 

de salut mental que poden patir les persones amb contractes temporals i d’obra i servei i 

amb dificultats per trobar feina. Els problemes de salut també van associats a les persones 

d’empreses que han fet una reestructuració o han patit un ERO, inclús en aquelles persones 

que conserven la feina. Segons Cortès hi ha una major demanda de psicofàrmacs per un 

augment de l’estrès perquè els treballadors han de fer més hores i es veuen sotmesos a una 

major pressió.   
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Cortès ha parlat també dels riscos que suposa treballar més de 40 hores setmanals. Aquest 

fet es pot traduir en una pitjor salut mental, problemes d’hipertensió, tabaquisme i poques 

hores de son.   

A la mateixa taula, la doctora en Ciències Polítiques Natàlia Rosetti, es va referir a la 

necessitat de buscar alternatives al capitalisme neoliberal, un sistema que “agreuja” les 

diferències socials. Rosetti va afegir que s’està tornant a idees que semblaven oblidades, com 

una major intervenció estatal.  

Rosetti és de l’opinió que hi ha una crisi de l’ocupació des de fa anys i molta precarietat 

laboral. Ha recordat que el 20% de la població espanyola viu en el llindar de la pobresa i que 

el treball temporal se situa a Espanya en torn al 30% i ha reclamat polítiques d’ocupació més 

actives, amb noves idees i una major inversió.  

 L’escriptor Matthew Tree ha explicat que ell també va estar a l’atur. Va ser els anys 80 a 

Anglaterra, durant el mandat de Margaret Thatcher, on els drets laborals eren pràcticament 

inexistents i els nivells d’atur eren altíssims. La falta de feina va anar acompanyada d’una 

malaltia mental. Va passar per un hospital psiquiàtric, la burocràcia britànica el va allunyar de 

la seva família i fins i tot es va veure obligat a demanar diners al carrer.    

 Posteriorment, la UPEC va celebrar un debat titulat Davant la incertesa, ètica civil 

republicana amb la presència del doctor en Sociologia i professor de la UAB, David 

Casassas; la catedràtica d’Història de la Revolució Francesa a la Universitat de Paris VII, 

Florence Gauthier; i el catedràtic d’Història Contemporània de la UAB, Pere Gabriel. Durant 

la seva intervenció Gabriel va dir que el republicanisme no pot escapar al conflicte social i va 

defensar la necessitat de recuperar la tradició i la cultura republicana. Per al catedràtic de la 

UAB les mobilitzacions socials són vitals per avançar en aquesta línia.  

 Per la seva part, Florence Gauthier va dir que el dret dels pobles a la seva sobirania surt 

com a resposta a l’Imperialisme Europeu i va subratllar que el republicanisme se sustenta en 
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el principi de sobirania popular.  

 A la tarda es va continuar la amb la taula rodona Estalvi energètic, sobirania alimentària i 

dret a l'habitatge. L’exdirector general d’Habitatge de la Generalitat, Ricard Fernández, va 

afirmar que la davallada en el món de la construcció continuarà en el proper any, podent 

arribar l'atur dels treballadors de la construcció i el seus sectors derivats,entre el 2009 i el 

2010, a 1,5 milions de persones. 

En la seva exposició, va assenyalar la crisi immobiliària com una de les principals causes de la 

desfeta econòmica i va afirmar que l’auge immobiliari ha passat per sobre d’un dret 

constitucional, el de l’habitatge. 

Fernández va explicar que la bombolla immobiliària es va generar entre els anys 1995 i el 

2005 per causes demogràfiques, econòmiques i polítiques, entre les quals ha citat l’augment i 

l’emancipació de la població, l’arribada de la immigració, i sobre tot la caiguda dels tipus 

d’interès i el fet que molts particulars van veure en la compra d’un habitatge una excel�lent 

inversió. Des d’un punt de vista polític, ha afegit Fernández, les causes han estat l’absència de 

polítiques de sòl i d’habitatge i un afavoriment de l’especulació. 

Quan la bombolla va esclatar, en part per un excés d’oferta i per la pujada dels tipus 

d’interès, va destapar un gran endeutament  de promotors i compradors. Segons Fernández, 

el deute familiar per hipoteques puja a 666.662 milions d’euros, mentre que el dels 

promotors immobiliaris és de 312.750 milions. L’exdirector general d’Habitatge amb el 

govern de Pasqual Maragall ha proposat invertir en infraestructures més sostenibles i també 

de transport, equipaments, apostar per la rehabilitació i produir habitatge social per suavitzar 

els efectes de la crisi en el sector. 

A la mateixa ponència que Fernández van participar el secretari de l’Associació per a l’Estudi 

dels Recursos Energètics i vicepresident de la Comissió del Mercat de les Telecomunicacions, 

Marcel Coderch; el coordinador nacional d’Unió de Pagesos, Joan Caball, i l’exdirector de 
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Veterinaris Sense Fronteres, Gustavo Duch. 

Coderch va vaticinar un futur molt negre per al planeta Terra si no es limita el creixement. 

“Vivim en un planeta finit i no podem estar creixent infinitament”.  Segons Coderch, l’energia 

fòssil, la que mou el 95% dels transports, és finita i té els dies comptats. Fins ara s’ha 

consumit la meitat d’aquesta energia i de seguir al ritme de consum d’ara podem aguantar 

només uns altres 25 anys. 

La crítica de Coderch va anar més enllà. Va denunciar la desestabilització que la introducció  

del CO2 a l’atmosfera causa en el clima de la Terra,  va defensar un decreixement de la 

població i va dir que les captures de pesca i la producció de cereals van a la baixa.    

La jornada de la UPEC es va tancar amb la segona sessió de l'espai Artistes i política que va 

comptar amb la presència de Gerard Quintana, Big Mama i Yacine Belahcene. 

L’excantant de Sopa de Cabra va dir que des de la Unió de Músics s’està treballant per crear 

una Acadèmia Catalana de la Música. “És indispensable per evitar que no passin coses tan 

estranyes com que la professió sembli que sigui un hobby”.  

A més, Quintana va considerar que les solucions a la crisi les donarà la gent. “Hem de ser 

capaços de crear noves sinèrgies”, digué el cantautor, per a qui l’artista és una persona atípica 

perquè no es mou per guanyar diners,  sinó per transformar les coses des de l’art. 

Dia 9 de juliol – PROPOSTES A LA CRISI 

 
CCOO i UGT creuen que per sortir de la crisi es fa necessari millorar l’educació i apostar per la 

recerca i els sectors d’un alt valor afegit. Així ho van dir els secretaris generals, Joan Carles 

Gallego, per part de CCOO, i Josep Maria Álvarez, per part d’UGT, a la Universitat Progressista 

d’Estiu de Catalunya (UPEC) durant la taula rodona El sindicalisme confederal vers la crisi. Propostes 

de futur. 

 

Gallego va explicar que estem davant una crisi econòmica, la primera a nivell planetari, que va 
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començar a finals del 2007 i que ha generat un gran conflicte social. El responsable de CCOO a 

Catalunya és de l’opinió que aquesta crisi és una bona oportunitat per canviar les bases del model 

productiu. Entre altres aspectes, Gallego va defensar, a més d’introduir millores educatives i 

potenciar sectors i treballadors altament qualificats, per un model amb una major cohesió social, 

polítiques sostenibles, la internacionalització i una major distribució de la riquesa. També va 

mostrar-se partidari de posicionar millor en el mercat a les petites i mitjanes empreses i de crear 

un nou marc fiscal. 

 

Des d’UGT, Álvarez es va posicionar igual que Gallego en la necessitat d’introduir canvis en 

matèria educativa i va assenyalar que la nova Llei Catalana d’Educació, coneguda com a LEC, no 

és la línia  a seguir. El secretari general aposta també per abordar el debat energètic i per garantir 

les prestació per evitar l’exclusió dels aturats. 

 

Tant CCOO i UGT van dibuixar un panorama molt complicat, especialment a Espanya i 

Catalunya. Gallego va dir que “la construcció i el turisme han tingut un pes excessiu en 

l’economia espanyola”. En concret, Álvarez va destacar que més del 40% dels contractes són de 

mileuristes i va alertar sobre el fet que més del 75% d’aturats dels darrers mesos només tenen 

estudis primaris o fins i tot inferiors. Per als sindicats, moltes empreses espanyoles no han fet el 

SALT tecnològic. 

 

A més, Álvarez, que va donar a conèixer que Rodrigo Rato cobrarà una pensió per a tota la vida 

de 400.000 euros al mes, després de sortir del Fons Monetari Internacional, va criticar fortament 

la manera com s’han atorgat les ajudes a la banca i va apuntar que s’ha perdut una bona 

oportunitat de construir una banca pública. El representant d’UGT va arribar a dir que “el fons 

pel rescat de la banca és una indecència”. 

 

El matí a la UPEC va continuar amb un debat sobre Els biaixos ideològics dels mitjans de 

comunicació a Catalunya que va comptar amb la presència de l’exdirector d’El Periódico, Antonio 

Franco; el director general i soci de Mediapro, Jaume Roures, i el director d’El Punt a Barcelona, 

Ferran Espada. La trobada va començar amb una denúncia sobre “la manca de diversitat en els 
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mitjans catalans”, segons el rector emèrit de la UPEC i moderador de la taula, Vicenç Navarro. 

 

Antonio Franco creu que l’esquerra està “subrepresentada” en els mitjans catalans. Aquesta idea 

també la comparteix el director d’El Punt a Barcelona. Aquest, però, va anar més enllà i va 

denunciar “l’arraconament de les minories d’esquerra”. A més, Espada creu que cada mitjà té una 

forma diferent de relacionar-se amb el poder i d’exposar les seves idees d’esquerra i que els 

“partits polítics prefereixen que no existeixin diaris d’esquerres al fet que n’hi hagi alguns que 

donin veu a tot tipus de minories”. 

 

Segons l’exdirector d’El Periódico, a Catalunya s’està pagant a nivell de mitjans que 

“l’estructuració cultural i democràtica” es va fer fa anys des d’una filosofia convergent i que va 

tenir com a prioritat “la construcció nacional” i la posada en marxa “d’una cultura comunicativa 

nacionalista”. Per a Franco, la necessitat dels mitjans de ser comercials ha marcat també el tipus 

de premsa que tenim i creu que l’arribada de la premsa gratuïta han impedit que els diaris 

d’esquerra poguessin tenir audiències més importants. 

 

Per a Jaume Roures, un gran handicap (dels diaris d’esquerra) és la pràctica desaparició dels 

intel�lectuals. “Des que va morir Vázquez Montalban no hi ha referents”, va apuntar el propietari 

del diari Público, Roures va confessar a la UPEC que Mediapro va intentar comprar el Grupo 

Zeta quan estava a la venda fa uns mesos, encara que al final l’operació no es va materialitzar. 

Segons Roures ara ens trobem una paradoxa força sorprenent i és el fet que és la dreta “qui 

mobilitza i qui utilitza els mitjans per mobilitzar”. 

 

A la tarda, el director general de Promoció Econòmica de la Generalitat, Marcel Prunera, va dir 

que en un futur l’educació ha de tenir “un pes específic” en el nou model productiu. El gestor va 

participar en un debat sota el títol Quin canvi de model productiu cal? amb l’analista polític 

madrileny, Gustavo Búster.  

 

Prunera va subratllar que s’han d’introduir diverses millores en la política educativa per guanyar 

competitivitat, però les principals passen per augmentar el nivell d’anglès de la població –“ara som 
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al cul d’Europa”, va assegurar Prunera--, reduir el fracàs escolar –la taxa de la gent que no supera 

l’ensenyament obligatori és del 20%-- i fer una formació professional de més qualitat. Un dels 

principals problemes que té el país són la precarietat laboral i l’important augment de l’atur.  

 

 Al llarg de tota la UPEC, molts ponents van defensar que el nou model passa també per una 

economia més sostenible.  Com va recordar Prunera,  cal apostar per les noves tecnologies i els 

valors afegits, intentar garantir una major cohesió social, una millor redistribució de la riquesa i 

fomentar les infraestructures estratègiques.  Per la seva part, Gustavo Búster  va defensar que no 

existeix una alternativa sense un model polític i sense uns moviments socials que empenyin el 

canvi. Poc després, l’analista va afegir que avançar en sentit socialista és millorar la correlació de 

forces a favor dels treballadors i treballadores. 

 

A la tarda, la UPEC va tancar el cicle de debat Artistes i política, amb la presència de l’actriu 

Carme Sansa i el jove cantautor Cesk Freixas. En el programa s’anunciaven els actors Jordi 

Dauder i Vicky Peña, però finalment no van poder assistir a l’acte, que va estar moderat pel 

periodista Àngel Casas.  

 

L’ actriu Carme Sansa va fer seva l’opinió que dimarts va expressar l’actor Enric Majó, en dir que 

a Catalunya, menys en casos concrets, es fa un teatre burgès per acontentar a tothom. “Les sales 

alternatives són les que més arrisquen i això que quasi no tenen pressupost” . Va defensar que la 

cultura ha d’estar al marge de la política.  

Freixas es va presentar com un artista de cançó protesta “independentista i anticapitalista” que ha 

patit la censura, especialment a poblacions del País Valencià governades pel PP. El cantautor creu 

que la cultura sempre ha de ser crítica “i si no ho és deixa de ser cultura”. Amb opinions molt 

valorades pels assistents, Freixas va afegir que “no interessa que hi hagi veus dissidents que diguin 

que el capitalisme genera desigualtats”. I va subratllar que “les idees són tan poderoses que et 

poden portar a la presó inclús en una democràcia, o millor, falsa democràcia”. Diu que té 

companys que estan a la presó per ideologia i que ell està pendent d’un judici per manifestar-se.  
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Dia 10 – SOLUCIONS A LA CRISI I CLOENDA DE LA UPEC 2009 

 
 

Al matí a la taula rodona Empreses i sectors en crisi. La veu de les treballadores i treballadors, van 

passar per la UPEC representants de comitès d’empreses que s’han convertit en referents de 

la lluita sindical per evitar que els empresaris facin el que vulguin. Els testimonis que van 

oferir van ser crus, però com va dir el representant de CCOO a Nissan, Raúl López, si els 

treballadors es marquen un objectiu i se centren en aconseguir-lo poden evitar tancaments i 

acomiadaments massius com ha passat en aquesta empresa de l’automòbil. A Nissan han 

parat en els últims mesos l’acomiadament de 1.680 persones després d’una llarga negociació 

entre sindicats i empresa que s’ha plasmat en un ERO temporal amb indemnitzacions –els 

afectats podran tornar a l’empresa el 2012--, jubilacions i baixes incentivades. Recentment, 

l’empresa ha decidit no negociar més i ha presentat un ERO per acomiadar a 581 empleats.  

Un altre exemple va ser un intent per part d’Unilever de clausurar la fàbrica de Frigo del 

Poblenou i acomiadar els seus 268 treballadors. El procés ha acabat amb la venda de les 

instal�lacions a Farggi i la subrogació d’una part important de la plantilla. La resta ha deixat 

l’empresa en unes condicions força dignes, ha explicat la representant de CCOO, Maribel 

Navarro.     

 Óscar López treballa a El Corte Inglés i és membre d’UGT. El sindicalista va dibuixar un 

panorama molt negre en el sector dels serveis a Catalunya, on darrerament s’han perdut uns 

100.000 llocs de feina, i va assenyalar que un dels grans problemes d’aquests col�lectius és la 

baixa qualificació professional.  

López va criticar la política de contractació d’El Corte Inglés, un grans magatzems en els quals 

han desaparegut uns 500 llocs de treball en dos anys i en els quals les relacions laborals no 

existeixen. Segons el membre d’UGT, hi ha sindicats grocs, venuts a l’empresa, que “ho 

accepten tot i ho signen tot”.   

En una altra conferència sobre les Sortides i alternatives a la crisi, el catedràtic de Filosofia 
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Moral de la UB, Antoni Domènech, ha criticat “la destrucció de les elits econòmiques i 

intel�lectuals per comprendre el capitalisme” i la falta de “perícia tècnica” dels funcionaris 

públics per fer la seva feina, és a dir per controlar els excessos del sistema.  

Encara que Domènech, partidari de les cooperatives com a model de gestió empresarial,  va 

assegurar que “ningú no sap què s’ha de fer per sortir de la crisi”, creu que és necessari 

tornar a parlar de socialisme com a economia democràtica. També veu amb bons ulls que els 

treballadors recuperin el control sobre les decisions empresarials i recolzar les iniciatives 

socials com la renda bàsica per a tothom.  

A la mateixa taula, el director de la revista La Factoria, Carles Navales, es va definir com un 

defensor de l’estat del benestar i es va postular a favor de la igualtat d’oportunitats per a 

tothom. Va excusar la seva absència en Juan Torres. 

A continuació, a primera hora de la tarda es va  projectar l’Entrevista-documental  sobre 

Michel Onfray.  La UPEC va inaugurar el 2008 una col�lecció de documentals en format 

d’entrevistes a pensadors de referència de la nostra època. La sèrie es va iniciar amb el 

cèlebre pensador crític nord-americà Noam Chomsky. Enguany la sèrie continua amb el 

filòsof francès Michel Onfray, fundador de la Universitat Popular de Caen. Sébastien Bauer, 

director de l’Alliance Française Sabadell, que va entrevistar per a la UPEC al maig l’autor de 

Tractat d'ateologia (2005) - l'èxit més destacat de la seva carrera amb més de 200.000 

exemplars venuts a França i títol polèmic en els cercles d’intel�lectuals francesos - per recollir 

la seva opinió sobre els moviments d’esquerres a Europa, els microfeixismes, el pensament 

màgic i la reivindicació de la cultura, entre altres qüestions.  El documental té una durada de 

45 minuts. 

La Universitat Progressista d’Estiu de Catalunya (UPEC) va tancar la seva cinquena edició 

amb un gran èxit d’assistència. Al llarg d’aquesta setmana van passar més de 3.000 persones 

per les ponències i els debats organitzats a la Facultat de Geografia i Història, i en els 
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espectacles celebrats al Pati Manning.   

El polític i economista Xosé Manuel Beiras va aprofundir en les causes d’aquesta crisi, 

subratllant que estem “davant una crisi estructural, de sistema i de viabilitat”. Beiras creu que 

ens trobem davant d’un moment històric, “la transició d’un model productiu cap a un altre”. I 

va pronosticar que “de seguir en la lògica actual, dintre d’un segle el problema no serà un 

canvi de model, sinó de planeta”. Per a Beiras, hi ha sobre la taula tres crisis, “una 

d’econòmica, una de desigualtat i una tercera d’ecològica”.  

Els premis de la UPEC d’aquest any van anar a parar a mans del Comitè d’Empresa de 

Nylstar, per liderar una lluita que ha fet possible la viabilitat de l’empresa, i per al Centre,  

d’Anàlisi i Programes Sanitaris (CAPS), que té una llarga trajectòria i compromís a favor de la 

salut de les dones.    

La cloenda va comptar amb la presència del conseller de Cultura i de Mitjans de 

Comunicació, Joan Manuel Tresserras, i el rector de la UPEC, Jordi Serrano, mentre que la 

última conferència  va ser pronunciada pel polític i economista gallec, Xosé Manuel Beiras.  

Tresserras, l’únic membre del govern català que es presenta com a “marxista”,es va referir 

en el seu parlament a la necessitat de portat a terme inversions estratègiques en nous 

sectors per sortir de la crisi i anar més ràpid cap a la societat del coneixement.  

Per la serva part, el rector de la UPEC es va pronunciar sobre la recent creada Universitat 

Liberal d’Estiu de Catalunya (ULEC), que impulsa l’expresident del PP a Catalunya, Daniel 

Sirera. Serrano va dir que “estem contents que ens copiïn la idea. És millor que facin una 

universitat que no guerres al món”. I hi  va afegir que la universitat liberal és la UPEC. “Ser 

liberal i de dretes a Catalunya és un oxímoron. Nosaltres som la universitat laica i  

lliurepensadora, allunyada de fonamentalismes de mercat, religiosos i irracionals” 
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7. MEMÒRIA D’ACTIVITATS DEL PROGRAMA 
CULTURAL  
 

Dilluns 6 de Juliol de 2009 a les 20:30h- Inauguració i Concert 

Els Amants de Lilith 

Artista: Lidia Pujol 

Durada: 1 hora 30 minuts 

Lloc: Pati Manning. C/ Montalegre 7 

Hora: 21’00h 

 

Per acabar de completar la inauguració de la cinquena edició de les jornades de la UPEC, es 

va convidar als presents, tant ponents com assistents, a una copa de cava i un mos al Pati 

Manning. Aquest espai té l’avantatge, entre d’altres, d’estar situat just davant d’on s’han 

realitzat les sessions formatives.  

 

Després del refrigeri, vam gaudir del concert de Lidia Pujol, amb l’espectacle “Els Amants de 

Lilith”. Lidia Pujol posa la seva veu cultivada i afinada al servei de la inflexió per interpretar a 

més de cantar. Sap a on va i sempre arriba. Té una boca gran i quan somriu tanca els ulls per 

tal que el somriure sigui encara més gran i es contagiï. El seu gest va sincronitzat a la seva veu 

per transmetre l’entusiasme del que fa.  

 

Lilith és segons la tradició cabalística, la primera dona de la Creació, feta per Déu del fang i a 

la seva imatge i semblança. Lilith és expulsada del paradís per Adam, en rebel�lar-se quan 

aquesta no vol prendre un paper secundari i intenta fer l’amor posant-se damunt d'ell. Adam 

la substituirà per Eva, submisa i feta aquesta vegada no del fang primigeni si no com a 

subproducte de les costelles del primer home.  
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"Els amants de Lilith" té el seu origen en un viatge pels pobles de Catalunya, València i 

Mallorca, a la recerca de cançons populars de transmissió oral.  

Cançons que parlen de casos que llegim, encara avui, cada dia als diaris. "Els amants de Lilith" 

parla de dones. De dones ultratjades de dones que ultratgen; dones que estimen fins a la 

mort i més enllà d'ella; dones poderoses i dones febles.  

 

Amb aquests materials Lídia Pujol va construir un sòlid espectacle, lligant una cançó a la 

següent, sense concessió al aplaudiment, cuidant el mínim detall, vestuari, llum, atrezzo, gest, 

música, arranjaments, guió i Lilith com a fil conductor. Un espectacle mig teatral, mig musical, 

funambulistes per la fina línia que separa ambdós gèneres sense por a saltar d'ella . Va actuar 

acompanyada d’una guitarra i un contrabaix. 

 

Dimarts, 7 de juliol de 2009 a les 20:30h – Circ 

Comeback 

Companyia: Circ els 2Play 

Durada: 45 minuts 

Lloc: Pati Manning. C/ Montalegre 7 

Hora: 20’45h  

 

Amb aquest espectacle de circ, es va poder gaudir de salts increïbles, acrobàcies 

impressionants, equilibris delirants i caigudes tan professionals sense vergonya ni pretensions.  

 

Integrat per la pallassa i acròbata Cristina Solé, juntament amb els gimnastes professionals 

Leticia García, Julián González i Oscar Santamaría, Els 2play van oferir un espectacle fresc i 

dinàmic, d'alt nivell tècnic. Es tracta d'un repertori de divertides piruetes, posant en tot 

moment a prova la paciència del públic que de segur va quedar impressionat en observar les 

destreses físiques d'aquests professionals del circ.  
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Aquest espectacle que es troba emmarcat dins del teatre de carrer va estar protagonitzat per 

quatre artistes que desenvolupen una còmica obra on una antiga estrella de la gimnàstica 

mundial torna als escenaris per a disgust dels seus tres companys. D'aquesta manera els 

quatre integrants d’ Els 2Play van demostrar les seves qualitats tècniques i dramàtiques, en 

una fusió on s'uneixen l'humor i les acrobàcies, sota la direcció de Leandre Rivera.  

"Comeback" és el primer espectacle d’ Els 2play, creada l'any passat. La seva protagonista, 

Cristina Solé, va fundar el Circ Imperfecto i Circus Klezmer, i va participar en l'exitós 

muntatge "Rodó", dirigit també per Leandre Rivera. 

 

Dimecres, 8 de juliol de 2009 a les 21:00h – Recital Poètic 

En el Tròpic 

Artista: David Castillo i Gerard Quintana 

Durada: 2 hores 

LLoc: Pati Manning. C/ Montalegre 7 

Hora: 21’00h 

 

En un format molt especial, guitarra i veu, que des del primer moment va sorprendre deixant 

molt clar que si hi ha crisi, aquesta no passa pel seu procés creatiu. Gerard Quintana i David 

Castillo van actuar al claustre del Pati Manning per recitar i cantar alguns poemes i cançons.  

 

Van compartir escenari amb Francesc Bertran (guitarra) però també amb tot el públic. Va ser 

un espectacle deliciós i diferent, per la combinació de veu parlada i recitada, per l’original 

localització, i pel caire intimista que va adoptar. Els seus anys d'experiència actuant li van 

donar un poder en l'escenari que va saber canalitzar. 

 

Va representar la poesia i la cançó amb una sola guitarra, es va comprometre amb l'actualitat, 

sense perdre en cap moment el ritme de l'espectacle i sense avorrir. 
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Dijous, 9 de juliol del 2009 a les 21:00- Teatre 

Improshow 

Companyia: Planetaimpro 

Durada: 1 hora i 30 minuts 

Lloc: Ateneu Barcelonès. C/ Canuda 6 

Hora: 21’00h 

 

Planetaimpro és una companyia de teatre que des de fa més de 5 anys actua setmanalment en 

el Teatreneu del barri de Gràcia. L'espectacle “Improshow”, com el seu nom indica, es basa en 

la completa improvisació.  

 

Abans d’entrar al teatre, es va donar al públic unes targetes a omplir amb frases o 

pensaments, i aquestes es van dipositar en una urna. A l'escenari, es van realitzar 12 gags 

diferents i en tots es van fer servir les targetes, de diverses maneres, però sempre perquè els 

gags giressin entorn a les frases que els espectadors havien escrit.  

Algunes frases eren senzilles i fàcils d'integrar en qualsevol gag, però d’altres van ser una 

veritable feinada i és aleshores quan realment es va demostrar el valor dels actors i la seva 

velocitat d'improvisació.  

 

Impro Show no és el típic espectacle de teatre, va ser una aposta molt fresca i divertida que 

valer la pena veure, tant pel seu estil com per la bona execució dels actors. Cada obra està 

feta per i per al públic assistent a cadascun dels passis en concret. 
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Divendres, 10 de juliol del 2009 a les 20:30- Cloenda i ball 

La calle es nuestra 

Artista: Always Drinking Marching Band 

Durada: 1 hora i mitja 

Lloc: Pati Manning. C/ Montalegre 7 

Hora: 20’30h 

 

Després de la cloenda d’aquesta 5a edició, es va convidar els assistents a un mos i una copa 

de cava en el Pati Manning, i a continuació animació amb l’Always Drinking Marching Band. 

Una sòlida formació de 10 músics i un clown. El seu repertori actual va ser impecablement 

executat unit a una imatge transgressora, coreografies, gags còmics i una gran interacció amb 

el públic al qual van acabar contagiant bon humor i energia desenfrenada.  

 

Lluny de les típiques xarangues i de repertoris poc elaborats al carrer, aquest espectacle 

itinerant va representar una brisa d'aire fresc i original dins d'aquest format musical, molt més 

proper a les Fanfare franceses.  

 

El gran bagatge adquirit va permetre, a la Always Drinking Marching Band, oferir el seu 

espectacle "La Calle es nuestra" com un esdeveniment on ningú va quedar indiferent. Una 

boja desfilada plena de música, improvisació, empatia, teatre, circ i alguna cosa més.  
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8. MEMÒRIA D’ACTIVITATS EN EL MARC DE LA UPEC 
 

Anteriorment a les jornades de la UPEC es van portar a terme diverses activitats, entre les 

quals destaquen 4 tertúlies a l’Ateneu Barcelonés. També es va editar una col�lecció amb 

algunes de  les ponències de la UPEC 2008, Aquest any  abans de les jornades de l’estiu hem 

organitzat l’Escola de Joves dirigents progressistes. 

 

TERTÚLIES ATENEU BARCELONÈS 2009 (C/ Canuda 6) 

  

26 DE MARÇ LA CRISI ECONÒMICA, ALTERNATIVES AL CAPITALISME  

 

Ponent: : Joan Coscubiela  ( ex secretari general de CCOO) 

Modera: Tània Perez 

 

El passat 26 de març, l'Ateneu Barcelonès, va acollir la primera tertúlia del Cicle de 

Tertúlies de Primavera de la UPEC, sota el títol “Anàlisi polític de la crisi. Una 

visió sindical, un “relat” alternatiu”. 

 

Després d’una breu introducció de Tània Pérez Díaz, coordinadora nacional d'Acció Jove, es 

va passar la paraula a Joan Coscubiela, advocat i sindicalista. Coscubiela va encetar el seu 

discurs plantejant que estem davant de la primera crisi econòmica planetària, “que també és 

una crisi de valors, de paradigma social i econòmic”. D'altra banda, va destacar que la no 

assumpció de les causes profundes de la crisi ni de les dràstiques mesures a prendre la fa més 

llarga i greu, a més d'implicar el risc de tancar-la en fals. Segons Coscubiela, “necessitem un 

“relat” propi que vagi més enllà de la lògica, els valors i les categories socials que ens han 

portat a la crisi, conscients dels riscos no només econòmics sinó també dels socials i 

polítics”. 

30 D’ABRIL ISRAEL I PALESTINA,DEL CONFLICTE AL DIÀLEG  
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Ponents: : Laurent Cohen i Omar Abdul-Jawad, de JUNTS, ASSOCIACIÓ CATALANA DE 

JUEUS I PALESTINS 

Modera: Joan Roura ( periodista, escriptor i especialista en el conflicte en Pròxim Orient) 

 

El passat 30 d’abril va tenir lloc la presentació de JUNTS, l’Associació Catalana de Jueus 

i Palestins”, en el marc del Cicle de Tertúlies de Primavera de la UPEC que acull 

l’Ateneu Barcelonès. Laurent Cohen Medina i Omar Abdul-Jawad, membres de 

Junts, volen posar l’associació JUNTS al servei de la societat catalana per fer plegats un 

treball de divulgació, pedagogia i sensibilització en contra del racisme i la guerra. Segons 

Cohen i Abdul-Jawad, JUNTS “neix amb el desig que s’escolti una veu jueva i palestina 

conjunta, que mostri que a partir d’exemples de col�laboració i diàleg, com a ciutadans 

compromesos, es pot intentar construir una pau justa”. JUNTS condemna qualsevol 

manifestació de judeofòbia, islamofòbia, discriminació o racisme, i vol que es faci justícia amb 

el poble palestí d’acord amb les resolucions aprovades per Nacions Unides. 

 

Laurent Cohen i Omar Abdul-Jawad van destacar que els integrants de JUNTS són 

persones comunes que comparteixen la seva humanitat. Cohen va destacar que “no hi ha 

cap contradicció en ser jueu i solidaritzar-se amb la lluita del poble palestí ” i que 

“cal treure’s el tabú de criticar l’estat d’Israel”, mentre que Abdul-Jawad va tendir la 

mà als jueus i israelians que vulguin lluitar conjuntament per la pau, que segons ell “segur 

que trobaran palestins disposats a buscar una pau justa”. 

 

28 DE MAIIG  CAP A UN ALTRE MODEL ALIMENTARI, EL FUTUR DEL CAMP CATALÀ 

 

Ponents: Josep Pàmies  (agricultor ecològic i fundador de l’associació “Som lo que sembrem” 

de Balaguer), Marta Rivera (veterinària i especialista en la Sobirania Alimentària) i Dionís 

Guiteras (empresari en alimentació ecològica de Moià) 

Modera: Sergi Tort (llibreter especialitzat en Alimentació ecològica) 
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18 DE JUNY UNIVERSITATS D’ESTIU, COMPETÈNCIA O COMPLEMENTARIETAT 

  

Ponents: Dr. Jordi Sales (Vicerector de la UCE i degà de la Facultat de Filosofia de la UB) i 

Jordi Serrano (Rector de la UPEC i llicenciat en Història Moderna i Contemporània per la 

UAB)  

Modera: Anna Simó (Diputada al Parlament de Catalunya per ERC) 

 

L’Ateneu Barcelonès va viure el primer debat entre les dues universitats d’estiu que conviuen 

a Catalunya, la Universitat Progressista d’Estiu de Catalunya (UPEC) i la UCE (Universitat 

Catalana d’Estiu). Són en realitat dues entitats rivals i en competència? El rector de la UPEC, 

Jordi Serrano, va reivindicar de manera contundent la “Catalunya d’esquerres laica i radical” i 

el model de la universitat popular existents a Catalunya durant la Segona República i 

especialment en l'etapa revolucionària. El rector va fer aquestes declaracions durant el debat 

amb Jordi Sales, vicerector de la universitat de Prada. L’acte es va a dur a terme a l’Ateneu 

Barcelonès. 

 

Serrano va afegir que vol que la UPEC sigui un reflex de la tradició de la “Catalunya 

bullanguera i compromesa amb la lluita social” que es va trencar amb el franquisme “i un mur 

contra les idees neoliberals” que han donat lloc a la crisi actual. La UPEC se celebrarà 

enguany entre els dies 6 i 10 de juliol a la Facultat de Geografia i Història de la Universitat de 

Barcelona sota el títol “Més enllà de la crisi” i donarà veu, entre altres col�lectius i ponents, a 

obrers afectats per la greu situació econòmica i a artistes que parlaran de política. 

 

L’acte d’ahir volia posar sobre la taula si les dues universitats d’estiu que conviuen a 

Catalunya són complementàries o competeixen. La UPEC defensa punts de vista 

progressistes i es vol consolidar com a think tank de l’esquerra catalana, a la vegada que la 

UCE reivindica el valor de la seva supervivència al llarg de quaranta anys i en escenaris ben 

diversos. La moderadora del debat, l’exconsellera de Benestar i Família, Anna Simó, va dir 

que l’ànima de les dues institucions no hauria de ser diferent i va subratllar que les seves 
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cares són les mateixes: progrés i nació. “Els tòpics entre les dues universitats s’han de 

començar a trencar”. 

 

Ni Serrano ni Sales van voler polemitzar i van dir que cap de les dues institucions té res en 

contra de l’altra. En concret, Serrano, va definir la UCE com un projecte admirable “construït 

en els pitjors anys de repressió a Catalunya”. La UCE celebrarà la segona quinzena d’agost a 

Prada de Conflent la seva 41a edició. Sales va sostenir que la institució que representa vol 

servir “al món universitari i al territori català”. A més a més, el vicerector, que es va mostrar 

crític amb el model d’oci imperant, va reclamar més inversió a la Generalitat per dotar la 

UCE de programes i ponents d’una major qualitat. 
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ESCOLA DE JOVES DIRIGENTS  

 

Cap de setmana del 16 i 17 de Maig 

Lloc: Alberg Inout, C/Baixador de Vallvidrera 

 

Ponents i programa: 

 

DISSABTE MATÍ 

Benvinguda i presentació 

Jordi Serrano, Rector UPEC 

 

Tertúlia:  Les arrels teòriques de l’esquerra a Catalunya 

 Xavier Domènech i Jordi Serrano 

 

DISSABTE TARDA: 

Tertúlia: Les idees no viuen sense organització 

Raül Digón 

 

Tertúlia: Maig del 68 

Manuel Delgado 

 

DISSABTE NIT: 

Joc de drogues  

 

DIUMENGE MATÍ: 

Espai de tallers: 

Saps discutir? 

Dinàmica de grups 

Taller de negociació  
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Tertúlia: francmaçoneria i esquerra 

Dolors Marín 

  

Clausura i comiat 

Luis Juberías 

 

ASSISTENTS: 30 PERSONES 

 

ENTITATS: ACCIÓ JOVE, ESPLAC, JEV, ESTUDIANTS EN ACCIÓ, JSC, UPEC, AEP, 

CASAL DE JOVES, CJC I MLP  

 

L’Escola de dirigents que va tenir lloc aquest maig a l’alberg INOUT es valora molt 

positivament en tant que fòrum d’esquerres que permet la coneixença, relació i discussió 

entre joves quadres d’esquerres. La idea té molt potencial. Així mateix s’informa que la 

valoració que fan els assistents és de veure la utilitat de l’espai i emplaçar-se a treballar-lo 

més i millor. Es va valorar especialment els espais de debat i el taller Saps discutir?. També es 

va suggerir que hi hagués càrrega teòrica, debat, taller i conclusions com a estructura. Per 

últim, es va demanar una línia més sòlida del programa, i una estructuració horària menys 

apretada. 
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9. PUBLICACIONS 

EDICIÓ I PUBLICACIÓ DE LES PONÈNCIES DEL 2008 

 
Les ponències que vam editar i publicar són les següents i les podeu trobar adjuntes: 
 

Publicació ponències 2008. Barcelona, abril 2009. 

 1- Vicenç Navarro - El futur del socialisme 

2- Klaus-Jürgen Nagel - Federalisme i sobirania 

3- Gonçal Mayos Solsona - L’alienació postmoderna 

4- Javier Martínez Peinado - Globalització, neoliberalisme i crisi 

5- Matthew Tree - Laïcitat: Sentit comú front els integrismes 

6- Xavier Pedrós - Estat laic i església catòlica 

7- Josep Fontana Lázaro - Catalunya: El futur des de l'esquerra 

8- Joan Coscubiela - El sindicalisme més enllà de la negociació col�lectiva 

9- Roger Buch - D’on beu el catalanisme avui? Radicalisme democràtic i dret a 

decidir 

10- Jaume Bosch - Els reptes de l'esquerra al segle XXI 

11- Margarida Aritzeta - El futur de l'acció política 

 

EDICIÓ I PUBLICACIÓ DEL PRIMER ESTUDI DE LA UPEC 

 

D’aquesta manera a finals del 2009 es va publicar l’estudi sobre Catalunya ha deixat de ser 

catòlica?  

 

Catalunya ha deixat de ser catòlica?  Jordi Serrano i Blanquer.  

Barcelona, octubre 2009.  

Extracte de la publicació 
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10. VALORACIÓ I BALANÇ DE PARTICIPACIÓ 
 

VALORACIÓ 

Èxit qualitatiu i quantitatiu. Més gent inscrita que mai (hem passat de 313 inscrits el 2008 a 

401 el 2009) i més presència de gent- comptabilitzem com a inscrits els qui han abonat els 

drets d’inscripció i com a participants els assistents a cadascuna de les activitats. S’ha 

aguditzat la tendència d’augment sostingut de públic amb un increment sensible. Podem 

parlar de consolidació definitiva, que permet plantejar nous reptes. 

 

Encert en reforçar la presencia reforçant l’oferta acadèmica; s’han més que doblat els qui 

demanen reconeixement acadèmic de 3 crèdits de lliure elecció a la UB i la UPF (de 28 el 

2008 a 59 el 2009). A més destacar que les persones que optaven a reconeixement acadèmic 

eren en la seva majoria membres d’entitats i persones d’esquerres joves i adultes 

compromeses que veuen un incentiu selectiu en la participació continuada. 

 

Destaquem el suport (institucional) de la UB que s’ha de concretar en un conveni. Cal 

destacar també haver consolidat la UPEC en sectors de l’esquerra allunyats de la lluita 

política institucional que ara comença a veure el projecte com un espai de reflexió, debat i 

unitat dels sectors progressistes. En aquest sentit el suport del grup editor i de l’editor de la 

revista internacional SIN PERMISO ha estat clau i també ens ha facilitat el contacte amb part 

dels convidats al programa.; mantindrem la relació. 

 

 S’ha fet un programa de gran coherència i qualitat acadèmica. La coherència segurament 

venia imposada pel tema de preocupació principal: la crisi. Hi ha la base per un projecte 

editorial, en el qual ja estem treballant, de molt interès sobre la crisi des d’una òptica plural i 

pluridimensional. 
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L’eix d’artistes i política va servir com a inici de relació amb el món cultural, donar idea de 

nous formats i activitats a desenvolupar (monòlegs, reflexions sobre el procés creador, etc.). 

Ens queda incrementar la complicitat i buscar un paper perquè els artistes, que han sortit 

clarament engrescats amb el projecte, puguin tenir-hi un paper. 

 

El programa cultural dels vespres va ser un èxit d’assistència i de qualitat de les actuacions, 

clarament superiors a les anteriors edicions i ha posat el repte de, com a mínim, mantenir el 

nivell. S’ha posat compte en mantenir el lligam amb el programa de debats, tenir material, etc. 

Els ponents i participants han sortit ostensiblement contents de la seva participació, una bona 

part d’ells participant en les activitats més enllà de la intervenció a la seva taula. 

 

BALANÇ DE PARTICIPACIÓ 2009 

 

� Participants a les jornades per la UPEC: 2.500 persones 

� Participants a la inauguració: 300 persones 

� Nombre de ponents: 45 ponents + 14 moderadors/es 

� Nombre de sessions: 15 + inauguració + cloenda (17 sessions) 

� Mitjana de participants a les activitats culturals: 80-200 

� Nombre d’activitats culturals: 5 

� Públic al concert de cloenda: al voltant de 100 persones 

-Activitats prèvies (tertúlies i escola de joves dirigents): 50 
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11. MATERIAL GRÀFIC 
 

11.1. Activitats en el marc de la UPEC 
 

 

 

 

 

 

11.1. Activitats prèvies 
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11.2.Inauguració UPEC 
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11.3. Dimarts, 7 de juliol 2009 
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11.4. Dimecres, 8 de juliol 2009 

 
 



 
 
 

 
 

Associació UPEC – Universitat Progressista d’Estiu de Catalunya 
Av. Portal de l’àngel 42, 2n A 08002 Barcelona –  NIF: G- 63725493 

info@upec.cat  – 663 062 804 / 637 799 029 
www.upec.cat 

11.5.  Dijous, 9 de juliol 2009 
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11.6. Divendres, 10 de juliol 2009 
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